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NAVODILA ZA UPORABO
Pred uporabo erotičnega izdelka podrobno preberite navodila za uporabo ter
varnostna opozorila.

IZBIRA VELIKOSTI RAZTEZNIKA ZA MODA

Pomembno je, da izbereš razteznik mod ustreznega premera, prav tako pa tudi
ustrezne širine.
Oboje najlažje izmeriš po topli prhi, ali pa moda za nekaj minut ovij v toplo krpo, da
se sprostijo.
Pomagaš si lahko tudi z dvema kosoma kartonastega tulca (npr. Tistega iz
toaletnega papirja ali brisačk): oba kosa namestiš na sproščeno mošnjo - enega
čisto na vrh, drugega pa počasi pomikaš navzdol. Tako nežno raztegneš moda.
Označi mesto, na katerem se tulca prekrivata ter seštej dolžino vrhnjega tulca z
označeno dolžino na drugem tulcu. Ko izbiraš razteznik mod torej izberi tistega, ki je
najbližji izmerjeni vrednosti. Če si v dvomih, se raje odloči za tistega, ki je malenkost
manjši.
Premer razteznika pa izračunaš tako, da obseg mošnje deliš s številom 3,14 (pi).



NAMESTITEV RAZTEZNIKA ZA MODA

Pri sami namestitvi razteznika vedno uporabi ustrezen lubrikant - s silikonskimi
igračami ne uporabljaj lubrikanta na silikonski osnovi!
Nekateri raztezniki se z gumbi ali zaponkami odpnejo ter zapnejo - te preprosto
oviješ okoli mošnje nad modi. Po uporabi pa pripomoček enostavno snameš in
očistiš s toplo vodo in blagim milom, ali pa s čistilom za igračke.

OPOZORILO

Razteznika ne uporabljaj več kot 20-30 minut hkrati.
Izogibaj se uporabi alkohola ali drog, zaradi katerih bi morda omedlel ali zaspal ter
obroček na testisih pustil nameščen dalj časa.
Izberi ustrezno velikost razteznika za moda.
Če ob uporabi razteznika čutiš bolečino, ščemenje, omrtvičenje mod, ali pa se ta
obarvajo modro/vijolično, nemudoma prenehaj z uporabo.



SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA
Pred uporabo vedno preberite navodila in sledite napotkom.
Hranite izven dosega otrok. Izdelki lahko vsebujejo majhne delce.
Ni primerno za uporabo v profesionalne ali medicinske namene.
Električne naprave lahko oddajajo elektromagnetna polja. To lahko vpliva na
delovanje vstavljenih medicinskih pripomočkov.
Ne odpirajte ali poškodujte ohišja.
Ne izpostavljajte zunanjemu viru toplote ali mraza.
Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
Shranjujte pri temperaturi med 0oC in 40oC.
Najvišja temperatura okolja med uporabo: 40oC.
Izdelka nikoli ne dajte v pomivalni stroj, mikrovalovno pečico ali druge elektronske
naprave.
Uporabljajte samo nepoškodovane baterije priporočenega tipa.
Izdelkov s polnljivo baterijo ne napajajte več kot 8 ur.
Ne uporabljajte izdelka med napajanjem.
Zaradi možnosti električnega udara naprave ne napajajte v bližini vode.
Naprave ne potapljajte (popolnoma) v vodo, razen če je izrecno navedeno, da je
izdelek namenjen tovrstni uporabi.
Ne uporabljajte izdelka na poškodovani, razdraženi, zatečeni ali vneti koži.
Masažna olja in lubrikanti na osnovi silikona lahko negativno vplivajo na lateks
kondome.
Čistite s čistilom za igračke ali z vodo in blagim milom. Ne uporabljajte močnih ali
kemičnih čistilnih stredstev, saj lahko negativno vplivajo na izdelek in na vaše
zdravje.
Vedno preverite da izdelek, namenjen notranji uporabi, ostane dosegljiv za
odstranitev, ko je vstavljen. Izdelka ne vstavljajte popolnoma.



Potrebuješ pomoč?
Naša želja je, da ti pomagamo do boljše spolnosti. Pa naj bo
to z nasveti pred nakupom ali po nakupu. Če imaš s svojo
novo igračko kakršnekoli težave, smo ti vedno na voljo na
spodnjih kontaktih.

Vsekakor pa te vabimo tudi, da spremljaš naša družbena
omrežja, youtube kanal in e-novice, saj zate pripravljamo
pestre vsebine, promocijska znižanja in podobno.

Tehnična pomoč in svetovanje:
E-mail: info@svetuzika.com
Telefon: 080 34 08

Poišči nas na družbenih omrežjih:
Instagram: Svet Užitka
Facebook: Svet Užitka
Youtube: Svet Užitka

mailto:info@svetuzitka.com
tel:0803408
https://www.instagram.com/svetuzitka/
https://www.facebook.com/svetuzitka
https://www.youtube.com/c/SvetUzitka

